
Enduro 2015 - uproszczony

przygotowanie motocykla

Konwersja RRP

Przygotowanie trasy

Rezerwacja noclegów

Przygotowanie dokumentów

Ubranie

Zarys trasy

Przegląd olejowy

Wymiana filtra powietrza

Narzędzia i częsci zamienne

w Torbie Wolfpack na płycie

bagażnika

Zestaw do naprawy elektryki

Kleje (epoxydowe, do gumy,

do srub, chwilowe)

WD40

Zapas oleju

Trytki

Czesci

Narzedzia

Łyżki , trzymaki i osłony do

zmiany opon

Narzędzia do silnika (klucze,

nasadki, imbusy, torxy,

kombinerki, klucz do swiec)

Dokładny opis trasy

Plan trasy w BaseCamp

Export do  nawigacji

Kurtka enduro

Spodnie bmw

Buty bmw

Kask NEXX

Rękawice enduro

Bielizna termoaktywna

Bandana

Tankbag

Sakwa lewaUbrania

Kosmetyki i apteczka

Zapas wody - camelback

Mapa Albanii

Samsung Galaxy S5

Pokrowiec GoPro

Zapasowe rękawice

Gogle

Ubranie przeciwdeszczowe

Kurtka

Spodnie

Zestaw do czyszczenia

kasku

Pokrowiec na elektronikę i

dokumenty

cyfrowa kopia instrukcji

obsugi  motocykla

cyfrowe kopie map

topograficznych

cyfrowe kopie rezerwacji

hoteli - konto boking.com

kopie dokumentow

osobistych

latarka

scyzoryk

Pompka do opon

Klamki, sruby, dzwignia

hamulca noznego

Zestaw leków i  bandaży

Kosmetyki

Bielizna

spodniez paskiem

buty/sandały

polar/windstoper

pidżama

t-shirty/polo

zapasowa bielizna

termoaktywna

skarpety motocyklowe

ubezpieczenie turystyczne

Skarpety moto

Zestaw do naprawy kół

(zapasowe detki, latki, klej,

papier scierny, wentyle, talk)

Plan trasy

Rezerwacje noclegów

Nawigacja BMW z

pokrowcem

Aktualna AutoMapa 14.10

zapasowe akumulatory x3

kabel microUSB do

ładowarki

Kabel  miniUSB do kamery

Kamera GoPro

Mocowanie kamery

ładowarka

zapasowa karta pamieci

szmatka do obiektywu

kabel do ładowania telefonu

microUSBx2

ładowarka sieciowa  4xUSB

Aplikacja Soviet Topo Map

A5 book

Przygotowania

zmiana opon zakup opon

pakowanie

sprawdzenie miejsc

noclegowych

Plan wyprawy

Termin wyprawy

Skład ekipy

Przygotowanie trasy

Przesłanie planu trasy do

innych uczestników

12.06-21.06.2015

czas trwania 10 dni - od

piątku do niedzieli

19.06.-28.06.2015

Alternatywne terminy

DAKU

ANSZ

ALST

AKOS

Harmonogram

Dojazd 2 dni

Powrót 2 dni

Zabawa na miejscu 6 dni

zakładamy dwie bazy

stacjonarne i krążymy w

okolicy (Peshkopi, Elbasan,

Tirana)

Kartki do notatek

Długopis

Smar do łńcucha

naprawa amortyzatora

skrętu

TOAN

MIGO

Sakwa prawa

zapasowe dętki

zapas wody


